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Inleiding: 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden doordat we een nieuwe gemeenschapshuis hebben 
gevonden! Tevens trof het Coronavirus de wereld en dus ook ons. Door Covid-19 liep het jaar anders 
dan verwacht en werd het min of meer een “sjabbatsjaar” in het gemeenschapshuis. De maatregelen 
die werden getroffen maakten dat we uiteindelijk geen gasten hebben ontvangen. Tevens zijn de 
geplande LEEF!-weekenden en de wandelingen (Walk&Talk) alsmede de Trainingsdag Zegenen & 
Gebed niet doorgegaan. De vraag naar een gratis bijbel nam toe, mede als gevolg van de crisis en de 
hiermee gepaard gaande onzekerheid. Dit jaar was ook het jaar van het zoeken en het vinden van 
andere huisvesting.  
 
Gemeenschapshuis: 
We zijn dit jaar met twee locaties concreet bezig geweest. Bij de laatste locatie kwam alles bij elkaar 
en vond de overdracht in december plaats. Na een zoektocht van meerdere jaren en heel wat 
objecten die we onderzocht hebben zijn we ontzettend blij en dankbaar dat we nu een locatie 
gevonden hebben in het buitengebied van Dalfsen waar we als Stichting gebruik van kunnen maken. 
De woonboerderij heeft een appartement waar langere tijd meegewoond kan worden als ook nog 
gastenkamers waar kort(ere) tijd verbleven kan worden, een grote tuin en diverse bijgebouwen waar 
veel mogelijkheden zijn. Zo kunnen we ook kortere retraites aanbieden. De locatie zal na de nodige 
aanpassingen en inrichting in 2021 opengaan. Het gastenechtpaar zal begin van het nieuwe jaar al 
haar intrek nemen. Voor het inrichten van onder andere de gastenkamers hebben we fondswerving 
gedaan en door meerdere enthousiaste donateurs is ruimhartig voldaan aan ons verzoek om mee te 
bouwen. We zijn heel dankbaar en weten ons ook hierin zeer gezegend.   
 
Leef!-dag: 
We hebben in mei een online LEEF!-dag georganiseerd in plaats van een LEEF!-weekend. Dit was een 
nieuw initiatief, iedere deelnemer kon vanuit eigen huis hieraan meedoen. Met elkaar hebben we 
online een korte viering gehad waarna een ieder zelf met input de dag is ingegaan. In de middag 
hebben we weer online de dag gezamenlijk afgesloten. Zeer bemoedigend met enthousiaste reacties 
van deelnemers!   
 
Presentie buurt: 
We zijn “present” geweest in onze buurt Schothorst in Amersfoort. Door mensen een luisterend oor 
te bieden, bloemen of een kaartje te brengen naar iemand ter bemoediging en heel praktisch door 
hulp aan een aantal mensen in de wijk.  
 
Zegenen: 
Gedurende het gehele jaar hebben we twee keer in de maand online een zegenavond gehad. De 
Trainingsdag Zegenen & Gebed welke we in april in Rotterdam zouden houden en waar mensen 
vanuit Local Houses of Prayer van Falld-Y-Brenin (UK) onderwijs zouden geven, heeft helaas geen 
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doorgang kunnen vinden. 
 
Moestuin:  
Dit jaar was de moestuin in het Stadspark opnieuw een mooie plek om te zijn. We hebben ongeveer 
30 verschillende soorten groenten, fruit, kruiden en bloemen geteeld. Het was tevens een plek waar 
we met mensen naar toe konden gaan voor ontspanning of een goed gesprek. 
 
Bijbelverspreiding: 
De vraag naar een gratis bijbel is dit jaar wederom gestegen. In totaal hebben we 204 bijbels mogen 
versturen, waarvan ook enkele naar het buitenland. Opvallend is dat we regelmatig een verzoek 
krijgen uit België en Suriname. Er wordt over nagedacht of we hier zelf niet nog meer vervolg op 
kunnen geven door middel van korte bijbeluitleg en/of studies.    

         De cijfers over 2020 in beeld vormgegeven:  

5 aanvragen voor meewonen   204 bijbels verspreid 

 

 

ruim 30 soorten gewassen geteeld 1 LEEF!-dag georganiseerd 

 
Tot Slot: 
We zijn dankbaar voor het jaar wat achter ons ligt en hoe we gezegend werden met rust, een nieuwe 
plek, financiën, hulp en een brede kring van mensen welke om ons heen staan en ons ondersteunden 
in het nemen van de stap naar de nieuwe locatie. We zien tevens uit naar het komend jaar waarin we 
een nieuwe fase ingaan. 
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(ANBI status) | Je bent gezien en geliefd! 
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